
V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

MEGHÍVÓ 

Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület 

2008. március 4-én (kedd) 17.00 órakor 

megtartandó rendkívüli nyilvános ülésére. 

Az ülés helye: Városlőd Község Önkormányzat Tanácsterme (8445 Városlőd, Kossuth u. 

23.) 

Javasolt napirend: 

1.) Előterjesztés a választáson közreműködő Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére (megválasztására) 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

2.) Előterjesztés a választáson közreműködő Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére (megválasztására) 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

3.) Előterjesztés Fejes Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója vezetői 

megbízásának közös megegyezéssel történő visszavonása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

4.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatói állásának pályáztatása, 

illetve a pályázat kiírása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a körjegyzőnél szíveskedjék 

bejelenteni. 

Városlőd, 2008. február 28. 

 Csekényi István 

 polgármester 
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E l ő t e r j e s z t é s 

a választáson közreműködő Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjainak  

kiegészítésére (megválasztására)  

 

A körjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Piltz Veronika (8445 Városlőd, 

Strandvölgy u. 6.) a szavazatszámláló bizottsági tisztségéről lemondott.  Lemondására való 

tekintettel szükségessé vált, hogy a Képviselő-testület a Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjait kiegészítse. 

A Képviselő-testület által megválasztottak megbízatásának időtartama a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 26. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

A hivatkozott törvény értelmében a Helyi Választási Bizottság tagjaira a Helyi Választási 

Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles indítványt tenni. 

 

Fentiek értelmében indítványozom, hogy – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés 

alapján, mely szerint a tisztséget vállalja – a Képviselő-testület a határozati javaslat szerint 

egészítse ki a Helyi Választási (Szavazatszámlálási) bizottságot. 

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd I. 

számú szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságot kiegészíti 

és  

Staub Józsefnét (8445 Városlőd, Rózsa u. 18.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

 

A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Dobosi Gergely  

   körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Városlőd, 2008. március 3. 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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E l ő t e r j e s z t é s 

a választáson közreműködő  Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság 

tagjainak kiegészítésére (megválasztására)  

 

A körjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Staub Józsefné elnökhelyettes (8445 

Városlőd, Rózsa u. 18.) Kisebbségi Helyi Választási/Szavazatszámláló Bizottságban betöltött 

tisztségéről lemondott. Lemondására való tekintettel szükségessé vált, hogy a Képviselő-

testület a Kisebbségi Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottság tagjait kiegészítse. 

A hivatkozott törvény értelmében a kisebbségi választáson közreműködő Helyi Választási 

Bizottság tagjaira (póttagjaira) a Helyi Választási Iroda Vezetője, azaz a körjegyző köteles 

indítványt tenni. 

Fentiek értelmében indítványozom – az érintett személlyel történt előzetes egyeztetés alapján, 

mely szerint a tisztséget vállalja – hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat szerint 

egészítse ki a Német Helyi Választási (Szavazatszámlálási) bizottságot. 

 

A Képviselő-testület a körjegyző indítványával egyetértett és a következő határozatot hozta:  

 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 

számú szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságot kiegészíti 

és  

Bódi Jánosnét (8445 Városlőd, Béke u. 7.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

 

A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Dobosi Gergely  

   körjegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Városlőd, 2008. március 3. 

 

 Dobosi Gergely 

 körjegyző 
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V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés Fejes Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója vezetői 

megbízásának közös megegyezéssel történő visszavonása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása során Fejes Gábor, az Általános 

Művelődési Központ Igazgatója benyújtotta vezetői megbízásáról való lemondását. 

A költségvetés tárgyalása után lefolytatott utólagos megbeszélések során Igazgató Úr a 

lemondását visszavonta, ugyanis vállalta, hogy a jelenlegi tanévet az ÁMK vezetőjeként 

befejezi. Emellett azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az a jelenlegi 

tanév végével magasabb vezetői megbízását vonja vissza. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) és (11) bekezdései az alábbiak 

szerint rendelkeznek: 

„(3) A fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának 

megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és 

módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő 

döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai 

szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzeti vagy etnikai 

kisebbségi nevelésben-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik 

egyetértési joggal - a fenntartótól függően a települési vagy a területi kisebbségi 

önkormányzat, illetőleg ennek hiányában az adott kisebbség helyi egyesületének, 

szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara véleményét. 

(11) A fenntartó helyi önkormányzat, az alapító okirata szerint nemzeti, etnikai kisebbségi 

óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben közreműködő 

nevelési-oktatási intézmény, továbbá az érintett gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő 

pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény 

a) létesítéséhez, megszüntetéséhez, tevékenységi körének módosításához, nevének 

megállapításához, 

b) költségvetésének meghatározásához és módosításához, 

c) az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez, 

d) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásához, 

e) nevelési programjának, pedagógiai programjának, pedagógiai-művelődési 

programjának, intézményi minőségirányítási programjának jóváhagyásához és 

végrehajtásának értékeléséhez 

beszerzi fenntartótól függően az érintett települési, vagy területi kisebbségi önkormányzat, 

térségi és országos feladatot ellátó közoktatási intézmény esetén az országos kisebbségi 

önkormányzat egyetértését. Kisebbségi nevelési-oktatási intézményben [121. § (6) bek.] - az 

előzőekben meghatározott munkamegosztás szerint - be kell szerezni a kisebbségi 

önkormányzat egyetértését a vezető megbízása és megbízásának megszüntetése előtt is.” 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


A fentiekben idézett jogszabályi rendelkezések értelmében az Igazgató Úr vezetői 

megbízásának visszavonásához a képviselő-testületnek be kell szereznie az intézmény 

alkalmazotti közösségének, az iskolai szülői szervezeteknek (közösségeknek), az iskolai 

diákönkormányzatoknak, a társult önkormányzatoknak a véleményét, illetve az érintett német 

kisebbségi önkormányzatok egyetértését. 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a vezetői megbízás visszavonása előtt kell 

a képviselő-testületnek a szükséges döntéseket beszereznie. Ez alapján javaslom, hogy a 

képviselő-testület a vezetői megbízás visszavonását azzal a feltétellel fogadja el, hogy a 

visszavonáshoz szükséges a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott 

szervezetek, testületek hasonló tartalmú véleménye, illetve az érintett települési német 

kisebbségi önkormányzatok egyetértése. 

A fentiek értelmében javaslom, hogy a képviselő-testület az Igazgató kérésének tegyen eleget, 

és vezetői megbízását 2008. június 30-ával vonja vissza. 

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé: 

 Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fejes Gábor, 8400 Ajka, 

Semmelweis u. 9. szám alatti lakos, az Általános Művelődési Központ 

(székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 56-58.) Igazgatójának igazgatói vezetői 

megbízását nevezett személy kérelmére 2008. június 30-ai dátummal 

visszavonja. 

A vezetői megbízás visszavonásának feltétele a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvényben meghatározott szervezetek, testületek hasonló tartalmú 

véleménye, illetve az érintett települési német kisebbségi önkormányzatok 

egyetértése. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti, érintett szervezetek, 

testületek véleményét-, és az illetékes német kisebbségi önkormányzatok 

egyetértési jog gyakorlásáról szóló határozatait megkérje. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. február 28. 
 

 Csekényi István 

 polgármester 



V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  P O L G Á R M E S T E R É T Ő L  

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Tárgy: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatói állásának pályáztatása, 

illetve a pályázat kiírása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tárgyalása során Fejes Gábor, az Általános 

Művelődési Központ Igazgatója benyújtotta vezetői megbízásáról való lemondását. 

A költségvetés tárgyalása után lefolytatott utólagos megbeszélések során Igazgató Úr a 

lemondását visszavonta, ugyanis vállalta, hogy a jelenlegi 2007/2008-as tanévet az ÁMK 

vezetőjeként befejezi. Emellett azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 

az a jelenlegi tanév végével magasabb vezetői megbízását kérésére vonja vissza. 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület az Igazgató kérésének eleget tesz, vezetői 

megbízását visszavonja, továbbá ezen döntésével a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvényben meghatározott szervezetek, testületek hasonló tartalmú véleményt állítanak, illetve 

az érintett települési német kisebbségi önkormányzatok egyetértenek, az ÁMK Igazgatói 

állását pályáztatni kell. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1), (3) és (4) 

bekezdései a közalkalmazotti pályázatokról az alábbiak szerint rendelkeznek: 

„20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan 

közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 

megfelelt. 

(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését, 

b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással (a továbbiakban együtt: munkakör) 

járó lényeges feladatokat, 

c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 

d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 

e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

(4) A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ (a továbbiakban: Személyügyi Központ) internetes oldalán kell közzétenni. Ezen 

túlmenően a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony 

keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit 

a) a fenntartó az internetes oldalán, ezen túlmenően, ha a fenntartó 

aa) önkormányzat, a székhelyén, 

ab) önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén is, 

továbbá 

b) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen 

a helyben szokásos módon köteles közzétenni. A pályázat benyújtásának határideje 

legkorábban a közzétételtől számított tizenöt nap lehet. Felhatalmazást kap a Kormány arra, 
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hogy a pályázatnak a Személyügyi Központ internetes oldalán való közzétételére vonatkozó 

részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.” 

A fentiekben idézett jogszabályi rendelkezések meghatározzák a pályázatok meghirdetésének 

módját és tartalmát. 

Az előzőekben leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület 

elé: 

Városlőd Község Önkormányzat …/2008. (III. 4.) Kt. számú határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 

Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 56-58.) Igazgatói állásának 

betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 

– a munkakör megnevezése: Általános Művelődési Központ Igazgató, 

– a munkakör teljes munkaidőben, 2008. augusztus 1-jétől tölthető be 

– a kinevezés 5 évre, 2013. július 31-ig szól, négy hónap próbaidő kikötésével, 

– a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. §-a szerinti 

feladatok ellátása, 

 az Általános Művelődési Központ-, ezen belül az alábbi 

intézményegységek és tagintézmények irányítása: 

ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, Bakonyjákó 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, Bakonyjákó 

ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola, Kislőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, Kislőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, Városlőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, Városlőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Tájház, Városlőd 

ÁMK Községi Könyvtár, Városlőd 

 a városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény-

vezetői feladatainak ellátása. 

– a munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 felsőfokú pedagógus végzettség, 

 minimum öt év szakmai gyakorlat. 

– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közoktatás-vezetői képzettség, 

 idegen-nyelv ismeret, 

 jó kommunikációs- és tárgyalókészség, 

 aktív pályázati tevékenység, 

 B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű. 

– a pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó 

programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 

 a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát, 



 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

– az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint történik. 

A képviselő-testület elrendeli, hogy a pályázat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése, illetve a közalkalmazottakról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint, ezen belül Városlőd 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendeletének 38. §-ában 

foglaltaknak megfelelően, valamint a veszprémi Naplóban egyszerűsített formában, 

az internetes elérhetőségek feltüntetésével, egyszeri megjelenéssel kerüljön 

meghirdetésre. 

A pályázatok benyújtásának határideje az Oktatásai Közlönyben való megjelenéstől 

számított harminc nap, a pályázatok elbírálásának határideje 2008. július 1. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

és felhatalmazza a pályázat képviselő-testület nevében történő közzétételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Városlőd, 2008. február 28. 
 

 Csekényi István 

 polgármester 



Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

2008. március 4-i 

rendkívüli, nyilvános ülésének anyaga 

 



V Á R O S L Ő D  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003 

E-mail: varoslod@invitel.hu 

Szám: 4/2008.   

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 4-én 17.00 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

Jelen voltak: Csekényi István polgármester 

 Weisz Tibor alpolgármester 

 Bauer Miklós 

 Gencsy Gizella 

 József Károly 

 Lakner Zoltán  

 Peidl Antalné és 

 Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők. 

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők: 

 Dr. Baráth Emőke  

 Freund Tamás  

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző 

Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:  

 Dobosi Gergely körjegyző 

Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke 

Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen 

megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 8 fő megjelent, 

2 fő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt távolmaradt, így a testület határozatképes. 

A rendkívüli nyilvános testületi ülést megnyitotta. 

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő javasolt napirendet 

fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

 

mailto:varoslod@invitel.hu


Városlőd Község Önkormányzat 16/2008. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 12-i nyilvános 

ülésének napirendje: 

1.) Előterjesztés a választáson közreműködő Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére (megválasztására). 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

2.) Előterjesztés a választáson közreműködő Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére (megválasztására). 

 Előadó: Dobosi Gergely 

 körjegyző 

3.) Előterjesztés Fejes Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója vezetői 

megbízásának közös megegyezéssel történő visszavonása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

4.) Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatói állásának pályáztatása, 

illetve a pályázat kiírása tárgyában. 

 Előadó: Csekényi István 

 polgármester 

NAPIREND ELŐTT 

József Károly önkormányzati képviselő a napirend tárgyalása előtt kérdést kívánt feltenni a 

polgármesternek. 

Polgármester a kérdést feltevését, illetve annak kifejtését 5 percben engedélyezte. 

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy az elmúlt időben azt tapasztalta, a 

település kultúrája nagymértékben és folyamatosan sérül. Ennek okaként előadta, hogy a 

városlődi énekkar próbáira alig járnak a kórustagok, a tánccsoport létszáma is egy párral 

megfogyatkozott. Úgy érzi, hogy ellentétek feszülnek egyes – a kultúráért felelősséget érző – 

személyek között, amely ha nem oldódik, a település e tekintetben sokat veszíthet. Kérdezte, 

hogy a kulturális élettel jelenleg legtöbbet foglalkozó személy, Kancsalné Pék Gyöngyi 

megbízható-e arra, hogy a település művészeti csoportjait vezesse, amelynek keretében 

megpróbál konszenzust létrehozni az egyes személyek között is. 

Polgármester válaszában előadta, hogy mindenképpen megkeresi az érintett személyeket és 

személyesen beszél velük a fennálló problémákról, illetve azok megoldásáról. Előadta 

továbbá, hogy felveszi a kapcsolatot Kancsalné Pék Gyöngyivel is, és megkéri azon feladatok 

ellátására, amelyet József Károly önkormányzati képviselő javasolt. 



József Károly önkormányzati képviselő a polgármester válaszát elfogadta. 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1.) Napirend: Előterjesztés a választáson közreműködő Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére (megválasztására). 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület 

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 17/2008. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd I. 

számú szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságot kiegészíti 

és  

Staub Józsefnét (8445 Városlőd, Rózsa u. 18.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

 

A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Dobosi Gergely  

   körjegyző 

Határidő: azonnal 

2.) Napirend: Előterjesztés a választáson közreműködő Helyi Választási (Szavazatszámláló) 

Bizottság tagjainak kiegészítésére (megválasztására). 

Előadó: Dobosi Gergely körjegyző 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület 

az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 



Városlőd Község Önkormányzat 18/2008. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésére figyelemmel Városlőd 001 

számú szavazókör Helyi Választási (Szavazatszámláló) Bizottságot kiegészíti 

és  

Bódi Jánosnét (8445 Városlőd, Béke u. 7.) 

a bizottság tagjának megválasztja. 

 

A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

 

Felelős: Dobosi Gergely  

   körjegyző 

Határidő: azonnal 

3.) Napirend: Előterjesztés Fejes Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója 

vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő visszavonása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Igazgató Úr elmondása szerint nem 

az iskola ez évi támogatásának csökkentése kérelmének oka, azt mindenképpen be kívánta 

nyújtani. Okként romló egészségi állapotát jelölte meg, amely miatt úgy vélte, az Általános 

Művelődési Központ irányítása komoly nehézségekbe ütközik. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 Városlőd Község Önkormányzat 19/2008. (III. 4.) számú Kt. határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fejes Gábor, 8400 Ajka, 

Semmelweis u. 9. szám alatti lakos, az Általános Művelődési Központ 

(székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 56-58.) Igazgatójának igazgatói vezetői 

megbízását nevezett személy kérelmére 2008. június 30-ai dátummal 

visszavonja. 

A vezetői megbízás visszavonásának feltétele a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvényben meghatározott szervezetek, testületek hasonló tartalmú 

véleménye, illetve az érintett települési német kisebbségi önkormányzatok 

egyetértése. 



A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti, érintett szervezetek, 

testületek véleményét-, és az illetékes német kisebbségi önkormányzatok 

egyetértési jog gyakorlásáról szóló határozatait megkérje. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

4.) Napirend: Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Igazgatói állásának 

pályáztatása, illetve a pályázat kiírása tárgyában. 

Előadó: Csekényi István polgármester 

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Oszvald József elnök javasolta, hogy a képviselő-testület a pályázatban az idegen nyelv 

ismerete helyett a német nyelv ismeretét jelölje előnyként tekintettel arra, hogy az Általános 

Művelődési Központ német nemzetiségi tagintézményekből, illetve intézményegységekből 

áll. Javasolta továbbá, hogy nem feltételként, de előnyként határozza meg a testület a 

közoktatás-vezetői gyakorlatot, illetve a német nemzetiségű származást, hivatkozva az érintett 

települések sváb jellegére. 

Dobosi Gergely körjegyző előadta, hogy nem tartja célszerűnek, ha a képviselő-testület a 

pályázók között nemzeti-, etnikai hovatartozásuk miatt különbséget tesz, illetve a német 

származást kimondottan a pályázati kiírásban előnyben részesíti. 

Csekényi István polgármester az elnök javaslatai alapján, a körjegyző álláspontjának 

figyelembevételével módosító indítványt terjesztett a képviselő-testület elé, amelyben 

javasolta, hogy a testület a határozati javaslatot úgy fogadja el, hogy a „pályázat elbírálásánál 

előnyt jelent” cím alatt az „idegen-nyelv ismerete” helyett „német nyelv ismerete” szerepel, 

valamint e címbeli felsorolás kiegészül a „közoktatás-vezetői gyakorlat” szövegrésszel. 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-

testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fentiekben ismertetett 

módosításokkal fogadja el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 8 szavazattal, 0 

ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot: 

Városlőd Község Önkormányzat 20/2008. (III. 4.) Kt. számú határozata: 

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 

Központ (székhely: 8445 Városlőd, Kossuth u. 56-58.) Igazgatói állásának 

betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 

– a munkakör megnevezése: Általános Művelődési Központ Igazgató, 

– a munkakör teljes munkaidőben, 2008. augusztus 1-jétől tölthető be 



– a kinevezés 5 évre, 2013. július 31-ig szól, négy hónap próbaidő kikötésével, 

– a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. §-a szerinti 

feladatok ellátása, 

 az Általános Művelődési Központ-, ezen belül az alábbi 

intézményegységek és tagintézmények irányítása: 

ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, Bakonyjákó 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, Bakonyjákó 

ÁMK Rőthy Mihály Német Nemzetiségi Általános Iskola, Kislőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, Kislőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola, Városlőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda, Városlőd 

ÁMK Német Nemzetiségi Tájház, Városlőd 

ÁMK Községi Könyvtár, Városlőd 

 a városlődi ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola tagintézmény-

vezetői feladatainak ellátása. 

– a munkakör betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 felsőfokú pedagógus végzettség, 

 minimum öt év szakmai gyakorlat. 

– a pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 közoktatás-vezetői képzettség, 

 közoktatás-vezetői gyakorlat, 

 német nyelv ismerete, 

 jó kommunikációs- és tárgyalókészség, 

 aktív pályázati tevékenység, 

 B kategóriás jogosítvány és saját gépjármű. 

– a pályázathoz csatolni kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó 

programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 

 a végzettségét, képzettségét igazoló okiratok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

– az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint történik. 

A képviselő-testület elrendeli, hogy a pályázat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdése, illetve a közalkalmazottakról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint, ezen belül Városlőd 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti- 

és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (VIII. 22.) sz. rendeletének 38. §-ában 

foglaltaknak megfelelően, valamint a veszprémi Naplóban egyszerűsített formában, 

az internetes elérhetőségek feltüntetésével, egyszeri megjelenéssel kerüljön 

meghirdetésre. 



A pályázatok benyújtásának határideje az Oktatásai Közlönyben való megjelenéstől 

számított harminc nap, a pályázatok elbírálásának határideje 2008. július 1. 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

és felhatalmazza a pályázat képviselő-testület nevében történő közzétételére. 

Felelős: Csekényi István 

 polgármester 

Határidő: azonnal 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a rendkívüli, nyilvános 

testületi ülést 19.30 órakor berekesztette. 

K.m.f. 

Csekényi István Dobosi Gergely 

 polgármester  körjegyző 

 


